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• Бе ла рус кія ба лель-

шчы кі вы бра лі Хру шча 

та ліс ма нам ЧС-2021 па 

ха кеі. Афі цый ны та ліс ман 

ста не вя до мы 24 лю та га.

• Мінск увай шоў у топ-3 

га ра доў СНД з са мы мі ці ка-

вы мі ме ра пры ем ства мі на 

23 лю та га.

• Бе ла ру сы ў сту дзе ні 

ку пі лі ва лю ты на $44,8 млн 

больш, чым пра да лі.

• Кошт квад рат на га 

мет ра жыл ля з дзярж пад-

трым кай у 2019 го дзе быў 

ні жэй шы за ся рэд нюю зар-

пла ту.

• Бе ла русь і Ра сія пла-

ну юць да 1 са ка ві ка сфар-

мі ра ваць агуль ны спіс не-

вы яз ных гра ма дзян.

• Па соль ства Ман го ліі 

пла ну ец ца ад крыць у Бе-

ла ру сі.

• Дні куль ту ры Бе ла ру-

сі ў 2020 го дзе прой дуць у 

Ама не, Ка зах ста не, Ра сіі 

і Укра і не.

• Коль касць чмя лёў у 

Еў ро пе і Паў ноч най Аме-

ры цы за 50 га доў зні зі ла ся 

на тра ці ну.

КОРАТКА

На тал ля КА ЧА НА ВА, 

стар шы ня Са ве та 

Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 

схо ду:

«2020 год асаб лі вы, 
бо бу дзе ад зна чац ца 
75-год дзе Вя лі кай Пе ра мо гі. 
Ён важ ны для нас, для 
на шых ра сій скіх парт нё раў. 
Та му тэ ма VІІ Фо ру му 
рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі, 
які пла ну ец ца пра вес ці 
во сен ню ў Мін ску і Мін скай 
воб лас ці, — гіс та рыч ная 
спад чы на Вя лі кай Пе ра мо гі 
як ас но ва раз віц ця са цы яль-
на-эка на міч ных і ду хоў ных 
су вя зяў на ро даў Бе ла ру сі і 
Ра сіі. Та кая ўсё аб дым ная 
тэ ма ты ка, ду маю, за кра не 
кож на га. Мы раз ліч ва ем на 
тое, што гэ та бу дзе вель мі 
маш таб нае ме ра пры ем ства, 
якое да зво ліць нам 
вый сці на но вы ўзро вень 
су пра цоў ніц тва па ўсіх 
кі рун ках».
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У маі 2020 го да Жы ро віц кі Свя та-Ус пен скі стаў ра пі гі яль ны 

муж чын скі ма нас тыр свят куе ад ра зу тры зна ка выя па дзеі: 

550-год дзе з'яў лен ня цу да твор най іко ны Бо жай Ма ці Жы ро-

віц кай, 500-год дзе паў тор на га зна хо джан ня іко ны і 500-год-

дзе за сна ван ня са мо га ма нас ты ра. Да юбі лей ных дат пры -

мер ка ва на мност ва не толь кі рэ лі гій ных, але і куль тур ных

і на ву ко вых ме ра пры ем стваў: вы стаў кі, на ву ко ва-прак тыч-

ныя кан фе рэн цыі, се мі на ры, прэ зен та цыя кніж ных пра ек таў, 

цыкл тэ ле- і ра дыё пра грам.

Ад ным з пер шых па да рун каў да юбі лею ста ла кні га «Усе ра дас-

нае за ступ лен не Бе лай Ру сі». Як рас каз вае яе аў тар-укла даль ні ца 

ігу мен ня Гаў ры і ла (Ма рыя Глу ха ва), на ста я цель ні ца Свя та-Раж-

ство-Ба га ро дзіч на га жа но ча га ма нас ты ра ў Грод не, — гэ та спро ба 

ўпер шы ню склас ці поў ную «бія гра фію» абі це лі як апо ры вы со кай 

ду хоў нас ці на бе ла рус кіх зем лях ад ча су за сна ван ня ма нас ты ра да 

на шых дзён, рас ка заць пра яе на сель ні каў і на мес ні каў у роз ныя 

ча сы, па дзвіж ні каў ве ры, пра пе ры я ды за ня па ду і ад ра-

джэн ня ў гэ тых сце нах Мін скай ду хоў най се мі на рыі.

ШКОЛЬ НЫЯ ВЕ ДЫ 
БЕЗ АД РЫ ВУ АД ЖЫЦ ЦЯ

У Мі ніс тэр стве аду ка цыі агу чы лі за да чы 
на най блі жэй шую перс пек ты ву

Ро ля псі хо ла га ва ўста но вах агуль най ся рэд няй аду ка цыі бу дзе 

пе ра гле джа на. У кра і не з'я віц ца Этыч ны ко дэкс пе да го га. Вы пуск ныя 

эк за ме ны ў шко ле мо гуць аб' яд наць з ус туп ны мі іс пы та мі ў ВНУ. 

Так са ма раз гля да ец ца маг чы масць ука ра нен ня ў 1—11 кла сах 

мо дуль на-блоч на га па ды хо ду і ін тэ гра ва ных на ву чаль ных кур саў. 

Та кія пла ны анан са ваў на вы ні ко вай ка ле гіі свай го ве дам ства 

мі ністр аду ка цыі Ігар КАР ПЕН КА.

Ду хоў насцьДу хоў насць

Свя ты ні, што нас аб' яд ноў ва юцьСвя ты ні, што нас аб' яд ноў ва юць
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ПОШУК КАМПРАМІСУ 
Ў НЯПРОСТЫХ УМОВАХ

На тое, што на двор'е 

ў бе ла рус ка-ра сій скіх 

ад но сі нах — рэч вель мі 

важ ная, Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 

звяр таў ува гу не ад ной чы. 

Звы чай на яно бы ло 

да стат ко ва цёп лае, але 

апош нім ча сам па ча ло 

кры ху штар міць. Пэў ны 

ха ла док у зно сі нах ні бы 

ад чу ла і са праўд нае 

на двор'е. З-за моц на га 

бу ра ну і вет ру на дзве 

га дзі ны за тры маў ся ў 

аэ ра пор це Уну ка ва са ма лёт 

з ура да вай ра сій скай 

дэ ле га цы яй і жур на ліс та мі.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр 

Лу ка шэн ка і чле ны на ша га прад-

стаў ніц тва за дзень да пе ра га во-

раў пры бы лі ў Со чы, дзе раз мяс-

ці лі ся ў са на то рыі «Бе ла русь» у 

Крас най Па ля не. Тых, хто спаз няў-

ся, прэ зі дэн ты ча каць не ста лі, бо 

су стрэ ча па ча ла ся з двух ба ко вых 

пе ра га во раў у фар ма це сня дан ку. 

Раз мо ву лі да ры па ча лі з аб мер ка-

ван ня... ка шы, якую гас цін на пра-

па на ваў ра сій скі Прэ зі дэнт. Так 

па-сяр боў ску, жар ту ю чы, кі раў ні кі 

кра ін пе рай шлі да больш сур' ёз-

ных пы тан няў. Як рас ка заў пас ля 

Аляк сандр Лу ка шэн ка, па га ва-

ры лі пра мно гае: дай шлі да сі вых 

ча соў су мес на га жыц ця ў ад ной 

дзяр жа ве, аб мер ка ва лі пы тан ні, 

якія да ты чац ца су се дзяў, бы лых 

кра ін Са вец ка га Са ю за, той па-

лі ты кі, якая пра во дзіц ца ця пер. 

«Пра мно гае па га ва ры лі, дай шлі 

да су час нас ці і вы ра шы лі ўжо не 

сам-на сам, а з ты мі, хто ўклю ча ны 

ў гэ ты пра цэс, пра цяг нуць на шу 

гу тар ку», — па ве да міў бе ла рус кі 

лі дар.

Со чын ская су стрэ ча пра цяг-

ну ла ся ў па шы ра ным фар ма це. 

Ад нак не ўсе чле ны ра сій скай дэ-

ле га цыі да та го ча су змаг лі да-

брац ца да Со чы — зноў жа з-за 

скла да ных умоў на двор'я. Акра мя 

прэ зі дэн таў, на пер шым раў ндзе 

пе ра га во раў з бе ла рус ка га бо ку 

пры сут ні ча лі пер шы ві цэ-прэм' ер 

Дзміт рый Кру той, па сол Бе ла ру сі 

ў Ра сіі Ула дзі мір Ся маш ка, мі ністр 

энер ге ты кі Вік тар Ка ран ке віч і 

стар шы ня кан цэр на «Бел наф та-

хім» Анд рэй Ры ба коў, з ра сій ска-

га — на мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст-

ра цыі Прэ зі дэн та Дзміт рый Ко зак, 

ген ды рэк тар «Ра са та ма» Аляк сей 

Лі ха чоў і па сол Ра сіі ў Бе ла ру сі 

Дзміт рый Ме зен цаў.
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